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20210702-Taygeta-NL-Vergadering-in-het-bos-Bespreking-Federatie-kwesties 
 

 
 

ONTMOETING IN HET BOS - BESPREKING VAN FEDERATIEKWESTIES MET ROBERT  
 

Video URL: https://youtu.be/-WYngZREAqc    
 
Robert is op bezoek en we zijn het terrein aan het verkennen. We hebben trouwens besloten om 

deze geïmproviseerde vergadering op te nemen met commentaar op de laatste onderwerpen en 
video's. Gegroet iedereen!  

 
BEGIN VAN DE VERGADERING  

Gosia.- Hallo vrienden van Cosmic Agency! Veel muggen, (de muggen zijn bang) Ik ben Gosia, 
en hier is Robert.  
 

Robert.- Ik ben Robert van het kanaal Despejando Enigmas! Hoe gaat het met jullie, vrienden?  
 

Gosia.- Niet alleen van Despejando Enigmas ...  
 
Robert.- Ja, en nog een paar andere kanalen, ja.  

 
Gosia.- Ja want ik zei altijd dat je van Despejando Enigmas was, maar nu heb je ook andere 

kanalen die belangrijk zijn en ik heb ze toegevoegd in mijn beschrijving onder elke video. 
 
Robert.- Hartelijk dank, hartelijk dank.  

 
Gosia.- Graag gedaan. Nou dit is een kleine bijeenkomst. Zoals u weet doen we niet meer aan 

sociale bijeenkomsten, we zijn niet meer in de buurt en we kunnen niet samen video's maken, 
maar van tijd tot tijd, zoals nu op dit moment, omdat ik weet dat u van deze kleine 
bijeenkomsten houdt, sinds Robert mij voor het eerst sinds lange tijd weer bezocht heeft, 

hebben we besloten om uit te gaan en de omgeving wat beter te leren kennen. Het is bijna één 
uur 's nachts. (Robert kijkt op de klok)  

 
Robert.- Het is half twaalf.  
 

Gosia.- En kijk, er is geen nacht, er is geen nacht. Dit is de maximale duisternis die we vandaag 
zullen hebben en... Nou Robert, waar zou je het over willen hebben in deze kleine bijeenkomst? 

Het is totaal geïmproviseerd.  
Robert.- Nou, ik weet het niet, laten we eens kijken... Bijvoorbeeld, van de laatste nummers 
die ik speel? Wat zouden die zijn... Ik heb het gehad over immersiekamers, hoe je jezelf 

projecteert vanuit een immersiekamer hier op Aarde, en over het onderwerp van de Federatie, 
waarin er veel buitenaardsen zijn die op Aarde worden geprojecteerd via de immersiekamers, 
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toch? En dat iedereen een starseed is, alleen de echte mensen? Er zijn dingen die niet ...  
 

Gosia.- Starseeds zijn alle mensen op Aarde die echt zijn, ongeacht de wijze van binnenkomst, 
maar er is een merkwaardig detail hier te vermelden dat Swarúu X ons heeft verteld, dat min of 

meer sinds 2017 Taygetans niet meer op Aarde binnenkomen. Dit was vroeger, maar min of 
meer in de tijd van 2017 zijn de ingangen van de Taygeteaanse zielen al genoeg verminderd, in 
onderdompeling of wat dan ook. Welnu, het onderwerp van de Federatie is enorm en dit bestaat 

uit vele delen en vele video's, want dit onderwerp is zeer groot. Iedereen die alleen naar een 
fragment luistert en later met deze (kleine) informatiefilms monteert op basis van dit stukje 

informatie, doet het naar mijn mening niet goed, want je moet alle video's zien en alle 
informatie en alle context om goed te begrijpen wat wij uitzenden, want we zeggen nooit dat de 
hele Federatie corrupt of slecht is, maar we zeggen ook niet dat het goed is. Omdat er aspecten 

aan beide kanten zijn, moet je het goed analyseren en niet op deze of gene manier oordelen, 
want dit is erg reductionistisch, erg eenvoudig om deze kwestie op dat niveau te plaatsen. Veel 

mensen doen het! Zelfs in de UFO wereld. Maar ... (Kijkt naar Robert).  
 
Robert.- Nou, natuurlijk, in de wereld van de ufologie, met alle respect, ik heb?  

 
Gosia.- Nou ... (Lacht)  

 
Robert.- Ik denk dat wanneer mensen over de Federatie spreken, zij zonder kennis van zaken 
spreken, in zoverre dat zij de werkelijkheid niet kennen van de dingen die hier op Aarde 

gebeuren. Wat ik erg mooi vond is het voorbeeld van Yázhi die Mason noemt. (Robert kijkt naar 
Gosia). Ja, Mason.  

 
Robert - Stel je voor dat je een Vietnamoorlog videospel speelt, en het personage waarmee je 

speelt heet Mason. Hij lijdt, hij vecht, en terwijl je aan het spelen bent, stop je met het spel en 
kun je rustig naar de koelkast gaan om een fruitsmoothie te halen terwijl Mason wordt 
gemarteld, en dan ga je terug en ga je verder om te zien hoe Mason's marteling verloopt. Het 

verhaal hier is dat de Federatie luistert naar wie er speelt en niet naar de speler (het personage 
van het videospel). Dat vond ik erg leuk.  

 
Gosia.- Ja, met dit voorbeeld wordt het perspectief van de Federatie goed begrepen, of zou het 
beter begrepen moeten worden, want volgens deze visie zijn de dingen zo, en daarom verandert 

hun ethiek, want dat is belangrijk. Afhankelijk van het niveau van begrip, verandert ook het 
perspectief van je ethiek, dus wat voor ons hier, van de geïncarneerde kant, onethisch lijkt, en 

dat is het ook! Dat is het ook! Dat is het punt van Yázhi, dat vanuit dit standpunt onethisch is, 
maar vanuit het standpunt zoals zij het daar zien (de Federatie) is het volstrekt legaal, volstrekt 
correct en volstrekt ethisch. En daarom is dit een dilemma, bijvoorbeeld, laten we het over een 

concreet voorbeeld hebben. Ik ga niet zeggen wie het is, maar we hebben het geval gehad van 
een persoon die hier ondergedompeld is, en dat er op zijn pod (onderdompeling) instructies 

staan, en die instructies zeggen: HAAL ME ER ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID UIT. IK 
WIL MIJN LEVENSCYCLUS VOLTOOIEN. Dezelfde persoon van hier (van de Aarde) wil eruit 
gehaald worden. Het ethische dilemma is wat te doen? Het team van Taygetean staat voor dit 

dilemma. Wat te doen, het verlangen en de wil respecteren van dit equivalent van jou in 5D 
voor het incarneren, of het verlangen binnen 3D? (Kijkt naar Robert en vraagt: Wat zou jij 

doen?)  
 
Robert.- Natuurlijk, het verhaal is dat deze persoon uit de onderdompelingscapsule dit leven 

hier op Aarde heeft geprojecteerd ....  
 

Gosia.- Ja, dat heeft hij!  
 
Robert.- Zeker, wat doen we, we verbreken de incarnatie van deze persoon omdat hij op dit 
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moment zegt dat hij weg wil?  
 

Gosia.- Precies!  
 

Robert.- Of... rechtvaardigt het lijden de verworven kennis? Gosia, dat zijn de "dilemma's" 
tussen de "zogenaamde" 3D en 5D. "Zogenaamd" om het iets te noemen, maar zoals we al 
weten zijn er geen dichtheden. (Kijkt naar Robert) Ja! Naar wie gaan we hier luisteren? Want in 

de pod staat het duidelijk, en dat in een echt geval, we verzinnen het niet (Ze kijkt naar Robert 
en vraagt hem: Weet je over wie ik het heb?)  

 
Robert.- Ja.  
 

Gosia.- De pod zegt duidelijk: HAAL ME ER ONDER GEEN BEDING UIT ... Deze persoon wist 
toch al voordat hij binnenkwam dat hij zou gaan lijden, dat hij een moeilijk leven zou krijgen ...  

 
Robert.- Het is dat door het lijden hij leert, dan ... Laten we eens kijken, het is iets dat je hebt 
gekozen voordat je hier binnenkomt. Het is alleen zo dat je door de sluier van vergetelheid en 

zo, het je niet herinnert.  
 

Gosia.- Als ik zie dat mensen hier problemen mee hebben dat we hier vrijwillig komen... (Gosia 
legt de stem op) "Het is dat nee, zeker niet ... dat er een aantal valkuilen zijn die ons dwingen 
om te incarneren ..." Yázhi heeft het heel duidelijk gezegd, er is geen aartsvalkuil, niemand 

dwingt je om te reïncarneren, je doet het vrijwillig. Ja er is manipulatie, en door deze 
manipulatie denk je dat je terug moet gaan. Het is nog steeds jouw beslissing.  

 
Robert. - (Vraagt Gosia) En wat denk je dan van... Zeker! Ja het is waar ... Alles is waar, maar 

hier gebeurt iets anders, dat jij de schepper bent van de "werkelijkheid", laten we zeggen dat dit 
is wat je leeft, jij bent de schepper. Het probleem is dat er iets is dat je hebt gecreëerd 
waardoor je gelooft dat dit iets is dat je hebt gecreëerd. Dus dit dat je hebt gecreëerd, dat we 

zeggen dat je het hebt gecreëerd, leidt je om te geloven voor hem, niet voor jezelf. (Kijkt naar 
Gosia) Zoiets. Niet? (Gosia kijkt naar de grond alsof ze nadenkt over wat Robert heeft gezegd). 

Ze leiden je schepping, je perceptie via de media. (Kijkt naar Gosia)  
 
Gosia.- Ja, ja.  

 
Robert.- Dan volg je natuurlijk, als je niet wakker wordt, de kudde, de schapen-Matrix, toch?  

 
Gosia.- Ja, maar toch, deze persoon, wetende dat dit gaat gebeuren, besloot, en was daar zeer 
vastberaden voor, dat hij in zijn dompelpod zei: HAAL ME ER ONDER GEEN BEDING UIT!  

 
Robert.- Maar wat moeten we nu doen?  

 
Gosia.- Maar nu wil hij naar buiten, wat doen ze nu?  
 

Robert.- En hij wil heel graag naar buiten, wil, wil.  
 

Gosia.- Er is nog een andere vraag waarom ze die persoon niet willen verwijderen, want 
blijkbaar hebben ze dat al gedaan, en deze persoon werd kwaad en ging (zichzelf 
onderdompelen) opnieuw. Hij installeerde het onderdompelingsprogramma opnieuw om het 

opnieuw te doen, en zette het op zijn pod. HAAL ME ER NIET UIT! En nu is hij hier aan het lijden 
en hij wil eruit, en hij zegt: Ik wil dit niet meer meemaken! Dus hier zijn er veel ethische 

dilemma's, waarvan wij ons niet bewust zijn, en van daaruit terug wordt het meer gezien, op 
een meer uitgebreide manier. Het is dus niet zo gemakkelijk om deze hele situatie van de 
Federatie te beoordelen en te evalueren, maar dit gezegd hebbende, blijven Yázhi en de 

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 4 van 6                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

Taygetanen niet overtuigd, omdat zij denken dat de Federatie niet ethisch is, omdat zij de 
ervaring van deze "spelers" op Aarde overdreven ontkrachten, want ik begrijp dat het een spel 

is, ja, want dat is het, en wij hebben die ervaring gekozen, vele malen voordat wij 
binnenkwamen, hoewel er varianten zijn die hier kunnen worden toegepast, maar de Federatie 

die is samengesteld uit niet-empathische rassen, ontkrachten deze ervaring hier te veel. Deze 
ervaring is echt, je moet rekening houden met wat de speler lijdt en wat de speler doormaakt, 
en zij beschouwen dat niet op de manier die wij zouden willen.  

 
Robert.- Nou, natuurlijk denkt de Federatie ook dat, omdat het een korte ervaring is, in 

verhouding ... (Robert kijkt Gosia aan en wijst naar zijn rechteroor om hem te waarschuwen 
voor dat vreemde geluid dat lijkt op een lang gehuil dat uit het bos komt. Minuut 11.03) ... wat 
je beleeft, nou ... kijk, want het is iets korts, en afgezien van hoe heeft de logische geest ...  

 
Gosia.- Maar hier is een ander punt, dat iemand ook heeft gezegd in de commentaren, want ik 

heb dit ook gezegd: Als het maar een korte incarnatie is, 80 jaar of wat dan ook en je vertrekt 
... Maar hoe zit het dan met de zielen die blijven incarneren? Dat is niet meer zo kort, dat breidt 
zich al uit, omdat deze ervaring je op de een of andere manier gevangenhoudt, omdat je niet 

weet dat er meer is, vanwege deze grenzen door ontwerp ...  
 

Robert.- Ze zijn gevangen door de Matrix.  
 
Gosia.- Ja, in deze aardse lus. Het is niet meer alleen 80 jaar, maar je komt terug, en je komt 

terug, en je komt terug ... en eeuwen zijn voorbij.  
 

Robert.- Ze raken gevangen door ideeën. Door "vast" te blijven zitten aan ideeën, want je 
houdt niet op een idee te zijn, je blijft hier vastzitten ... 

 
Gosia.- Ja en ik denk dat de Federatie deze ervaring uit het oog verliest (ze houdt er geen 
rekening mee). Je gaat naar de koelkast om te zien wat daar is. Deze ervaring neemt je zo in 

beslag en deze ideeën van binnen zijn blijven aan je kleven die je doen terugkeren en 
terugkeren ...  

 
Robert.- Het is ingewikkeld, het is ingewikkeld ...  
 

Gosia.- Het is ingewikkeld, dat is waarom ik je vertelde toen je me live vroeg wat denk je van 
de Federatie? Dat is niet met twee zinnen te beantwoorden, het is erg ingewikkeld. We gaan 

door met het uitleggen in de video's over de Federatie, er zullen meer onderwerpen zijn, in feite 
in deel drie, deel drie op mijn kanaal, omdat jij (Robert) het anders verdeelt. Deel drie op mijn 
kanaal zal gaan over dit, over de CIA, en hoe de CIA infiltreert in het ufologische veld. Dat is 

heel belangrijk, (Robert lacht) want we hebben geen idee welke mate van controle de CIA heeft 
in de UFO-wereld. En waarom? Omdat dat is waar mensen wakker worden en vragen stellen, 

dan is dat waar ze vooral willen infiltreren en manipuleren. Swarúu vertelde me: "Je hebt geen 
idee van de mate van infiltratie."  
 

Robert.- Even kijken, het is een feit dat het Pentagon zojuist de UAV (Unmanned Aerial Vehicle, 
wat in het Spaans wordt weergegeven als het luchtvoertuig dat geen bemanning aan boord 

heeft - Noot van de transcribent) heeft gedeclassificeerd.  
 
Gosia. - Wat zeiden ze?  

 
Robert. - Alle organisaties komen naar buiten behalve de CIA. Ik heb de CIA niet gezien. Ik zei: 

Goed. De FBI komt naar buiten, velen komen naar buiten...  
 
Gosia. - Maar laat eens zien Robert, want ik was op zoek naar deze informatie...  

http://a-galactic-human-journey.freevar.com/


 
 

René Yanadath                                                 Pagina 5 van 6                              Webpage http://a-galactic-human-journey.freevar.com   

 
Robert.- Het is een PDF, ik heb de PDF.  

 
Gosia.- Wat staat er in dat document?  

 
Robert.- In de PDF zeggen ze dat ... laat eens kijken, het document dat ze hebben gemaakt is 
geen document over buitenaards leven, ook niet over buitenaardse ruimtevaartuigen, het gaat 

gewoon over UFO verschijnselen, onbekende atmosferische verschijnselen ....  
 

Gosia.- Maar wat is dat dan?  
 
Robert.- Van storingen in de radar, vogels, ballonnen ... technologie uit andere landen ...  

 
Gosia.- Maar geven ze toe dat het misschien ...  

 
Buitenaardse wezens? Nerd.  
 

Gosia.- Zeggen ze dat niet? Wat voor rapport dan? ... Dat zeggen ze niet eens!  
 

Robert.- Het is teleurstellend en het is waar dat... wel, dat hebben we gemerkt aan het begin 
dat we naar buiten gingen. Het is een absurde aanval van waar het komt, maar terugkomend op 
het onderwerp van het Pentagon declassificatie project, ik heb geluisterd naar verschillende 

ufologen, onderzoekers en je ziet dat ze de Matrix zijn, waarom? Omdat ze hierboven zeggen 
dat het het beste is... dat wil zeggen, absurde dingen. Met andere woorden, de wereld van de 

ufologie zoals die nu is, zal nooit iets onthullen, niets! Niet de agentschappen. Want weet je, het 
onthullen van het fenomeen of het bestaan van buitenaards leven is het neerhalen van de 

beschaving. Je haalt alles onderuit, het economische, politieke, religieuze systeem, alles.  
 
Gosia.- Welnu, en dit is wat de Federatie zelf niet wil, zij wil niet dat de structuur en de aard 

van deze Matrix veel wordt veranderd.  
 

Robert.- Dus één ding, denk je dat de Federatie wil dat mensen opstijgen?  
 
Gosia.- Het hele gedoe over het opstijgen is niet van de aliens gekomen, ik denk dat het van de 

laagste niveaus is gekomen. Opstijging! Maar wat betekent dat? Wat zei Swarúu X toen je vroeg 
of zij denkt dat de menselijke beschaving interstellair zal zijn? Nee! Dat het niet interstellair zal 

zijn zoals de mensen het zich voorstellen, zoals zij het wilden, omdat dit ingaat tegen hoe zij (de 
Federatie) het veld willen houden.  
 

Robert.- Laten we iets begrijpen: Als je een ervaring in 5D wilt hebben, incarneer je niet op 
Aarde.  

 
Gosia.- Precies!  
 

Robert.- Daarnaast ben je niet dit lichaam, je bent al in 5D. Nog iets: Als je ook niet 5D kunt 
zijn omdat je al in 5D bent, en voor je ervaring hoef je niet op Aarde te leven, dan kun je ook 

geen interstellaire ervaring in deze 3D leven, want anders zou je niet op Aarde geïncarneerd 
zijn, dan zou je aan de andere kant zijn. Jullie zijn hier op Aarde, geïncarneerd om een kort, 
beperkt en chaotisch leven te leiden.  

 
Gosia.- (Lacht) Wel, ja, precies. En zeg ook dat Yázhi en Swarúu deze termen van 3D en 5D al 

leuk vinden. Het is ook niet dit, en we gebruiken het om elkaar te begrijpen, maar het is niet dit. 
Het is gewoon de Aarde, de Matrix, wat daarbuiten is, want 5D-3D kan overal vandaan komen. 
Je kunt hier zijn en een zeer hoge dichtheid hebben, maar je bent nog steeds in de "soep" van 
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de Matrix. Robert. Dat wil zeggen, je hebt een hoge frequentie omdat je ideeën hebt en een 
hoger dan gemiddelde gedachte, maar je bent nog steeds in deze realiteit die je omringt.  

 
Gosia.- Precies, en omgekeerd, je kunt buiten de Aarde zijn, maar voor ideeën kun je van de 

laagste frequentie zijn, regressieve ideeën ... Dus dit hangt niet af van de plaats, het hangt af 
van je geest, je perceptie. Ok Robert, hartelijk dank voor je gezelschap! Robert. Graag gedaan, 
het zit hier vol met muggen! Je kunt het je niet eens voorstellen. (In feite ziet men ze 

gedurende het hele leven om hen heen en voor de camera vliegen. Noot van de transcribent)  
 

Gosia.- Hartelijk dank en tot ziens in de volgende video's.  
 
Robert.- Tot ziens Ciao, Ciao!  

 
Gosia.- Bye... (beiden zwaaien met hun handen om afscheid te nemen) 
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